Samen aan de slag

voor een seniorvriendelijk
’s-Hertogenbosch

Wat is de Seniorenraad?
De Seniorenraad is een groep
vrijwilligers die zich inzet om
de woon- en leefsituatie van de
senioren in ’s-Hertogenbosch
te verbeteren. Daarbij is de
Seniorenraad actief binnen het
brede terrein van wonen, zorg,
welzijn en inkomen, ook wel het
sociale domein genoemd. Doel is
het bevorderen van het welzijn, in
brede zin, van alle senioren in de
gemeente. De Seniorenraad wil dit
bereiken door:

de gemeente en organisaties
gevraagd en ongevraagd advies
te geven over het gevoerde
beleid op genoemde gebieden;
initiatieven te ontwikkelen
over thema’s als dementie,
veiligheid, armoede, wonen
en openbaar vervoer met het
doel de situatie en mogelijkheden van senioren in
’s-Hertogenbosch op deze
thema’s te verbeteren.

Met deze activiteiten wil de
Seniorenraad senioren betrekken
bij ontwikkelingen binnen
’s-Hertogenbosch die van invloed
zijn op ieders woon- en leefsituatie.
Zelfredzaamheid, emancipatie en
autonomie van senioren staan
daarbij voorop. Om genoemde
doelstellingen te bereiken, werkt
de seniorenraad met taak- en
themagroepen.

Taakgroepen
Voor de volgende algemene taken
kent de Seniorenraad taakgroepen:

•

het inventariseren van vragen,
behoeften en wensen van
senioren binnen de gemeente;

•

het zorgen dat belangrijke
thema’s op de agenda komen
van de gemeente en organisaties,
die werkzaam zijn voor senioren;

•

het onderhouden van contacten
met de gemeente en de betreffende organisaties;

•

het informeren van senioren en
organisaties binnen de gemeente
over belangrijke zaken.

Themagroepen

De Boschwijzer

Voor belangrijke thema’s voor
senioren heeft de Seniorenraad
themagroepen. De volgende
themagroepen zijn actief:

De Seniorenraad biedt de gemeente
ondersteuning bij de ontwikkeling
en invoering van de Boschwijzer. Dit
is een initiatief van de gemeente
’s-Hertogenbosch om inwoners met
vragen over wonen, welzijn, werk en
inkomen sneller en beter te kunnen
helpen.

•
•
•
•
•

themagroep armoede;
themagroep veiligheid;
themagroep dementie;
themagroep wonen;
themagroep openbaar vervoer.

Deze themagroepen verdiepen
zich in het onderwerp en leggen
contacten met organisaties die
voor dat thema belangrijk zijn.
Daarbij gaat het om organisaties
als: Netwerk tegen Armoede, Veilig
Thuis, Alzheimer-Nederland regio
’s-Hertogenbosch, woningbouwverenigingen, Arriva, Divers en gemeentelijke afdelingen. Samen zoeken zij
naar mogelijkheden om de situatie
met betrekking tot dat thema voor
senioren te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van
acties, projecten of voorlichtingsactiviteiten. Bij de uitvoering van
activiteiten wordt samenwerking
gezocht met ouderenbonden en
wijk-, dorps- of bestuursraden
binnen de gemeente.

De Seniorenraad zoekt
versterking
Het kader binnen de Seniorenraad
is beperkt. Uitbreiding van het aantal vrijwilligers is dringend gewenst.
Voelt u zich medeverantwoordelijk
voor uw woonsituatie en leefomstandigheden en wilt u iets doen
om deze te verbeteren? Dan bent u
van harte welkom bij de Seniorenraad. Wilt u meewerken aan één van
genoemde taken of thema’s? Neem
dan contact op met het secretariaat
via het e-mailadres op de achterzijde van deze folder. Hoe meer
mensen meewerken, hoe meer de
Seniorenraad kan bereiken én hoe
meer senioren daarvan kunnen
profiteren. Uw hulp is nodig om de
gemeente ’s-Hertogenbosch (nog
meer) seniorvriendelijk te maken. •
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